
 معنى المن والسلوى الذي ُأنزل على بني إسرائيل
ؤالُ  ْلوى الذي ُأنزل على بني إسرائيل؟ السُّ  : ما هو الَمّن والسَّ
 لسلفتبعا الختالف أقوال ا، المراد بالمن والسلوى  : اختلفت عبارات المفسرين فيالجواب

األشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما من كان ينزل عليهم  فروي عن ابن عباس أن المن، فيهما
 ينزل على األشجار. شيء  أنه شاؤوا، يعني: 

أنه كالصمغ وطعمه كالعسل، وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم بجاء وصفه في روايات أخرى و  
  ..سقوط الثلج, أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسلكفي محلتهم 

كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال  وقال الربيع بن أنس: المن شراب  
 أنه كل ما امتن هللا به عليهم،  –وهللا أعلم  –الحافظ ابن كثير في تفسيره: والظاهر 

 فيه عمل  : كل ما امتن هللا به عليهم، من طعام وشراب وغير ذلك، مما ليس لهمعلى هذا المنف
 وال كد. 

 قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم:  -رضي هللا عنه -سعيد بن زيد وفي البخاري وغيره عن 
عليه الصالة -، وهذا من الطب النبوي الثابت عنه (1)"اْلَكْمَأُة ِمْن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْينِ "

 . -والسالم
فأبصروا، ويذكر الشراح أنه ُجر َِّب من أكثر من شخص فقدوا البصر، ثم تداووا بماء الكمأة 

الحافظ كذلك  باألسماء، و همفي شرح مسلم ذكر  -رحمه هللا-ويذكرونهم باألسماء، حتى النووي 
، وغيرهم ، وهذا من الطب النبوي، فمن المفيد جدًا أن يتداوى همذكر  –رحمه هللا  –ابن حجر 

 ويتعالج الناس بهذا العالج الشرعي. 
 .بَّه أو شبيه بالسم ان، كانوا يأكلون منهوأما السلوى فروي عن ابن عباس: أنه طائر ُيشَ 

 وعن عكرمة: أنه طير يكون بالجنة أكبر من العصفور.  
 وقال الراغب في المفردات: السلوى أصلها ما ُيَسل ِّي اإلنسان، ومنه الُسلوان والتسلي، 

 السلوى طائر كالسمانة.  :وقيل
ن أوخالصة القول:   ريد تخصيصه بالشراب كما قيل: إنه المن: كل ما امتن هللا به عليهم، وا 

السلوى: و كما قال بعض السلف  ويشربينزل على األشجار كالصمغ طمعه كالعسل يمزج بالماء،
 . (2) طعام
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